
Cadeau actie

met

Winter 2022



Hoe werkt de cadeau actie?

1) Koop een deelnemend actieproduct vanaf 15 oktober 2022 tot en met 31 december 2022

Deze actie is uitsluitend geldig bij de volgende winkels/e-shops in Belgium: Cora & Di.

2) Registreer je aankoop uiterlijk 15 januari 2023 door een e-mail te sturen naar babyliss_promo@conair.com met de volgende informatie:

- je contactgegevens (voor- en achternaam, adres, e-mailadres en IBAN bankrekeningnummer)

- een kopie van de kassabon / BTW factuur (geen betaaloverzicht, bestelbevestiging of pakbon)

- optioneel: een screenshot van de online review die je over het gekochte product hebt achtergelaten om € 5 te krijgen (meer info op 

pagina 5).

3) Na 4 weken krijg je het geschenk thuisgestuurd: 

Cadeau : 2 x Babor ampullen sets (6 ampullen) – waarde: 32€

Aanbieding geldig zolang de voorraad strekt. Lees de volledige actievoorwaarden op pagina 6 en 7.



Haardrogers

Deelnemende actieproducten

6714E 6709DE

D373DE D572DE

D570DE

Warmeluchtborstels

AS970E
AS952E

AS950E

AS82E

Stijltangen Krultangen & stylers

C1600E C458E

C459E

C325E W2447E

ST492E ST397E

ST391E ST330E

Spiegels 9437E



ampullen set 

MAXIMALE RESULTATEN, MINIMALE INSPANNING

Babor ampullen zijn kleine wonderserums voor elk huidtype: de verschillende ingrediënten in hoge

concentraties verzorgen als ampullenkuur voor het gezicht en décolleté alle behoeften van uw

huid. Beauty to go. Anytime. Anywhere.

De werkstoffen van de ampullen helpen een gelijkmatige teint te bereiken. De huid lijkt gladder, is

rozig fris en straalt.

GEBRUIK

Ampul schudden en de hals van de ampul met een tissue of de bijgevoegde ampullenopener

bedekken. Ampul bij de hals resp. opener vastpakken en met een ruk naar achteren bij de

onderste, gekleurde ring openbreken. Concentraat in de handpalm doen en dan op gezicht, hals

en decolleté verdelen. Zachtjes in de huid kloppen. Vervolgens de verzorgingscrème aanbrengen.

JOUW CADEAU

6 ampullen van 2ml:

- 2 x Perfect glow

- 2 x Beauty Rescue

- 2 x Lift Express

Aanbieding geldig zolang de voorraad strekt. Lees de volledige actievoorwaarden op pagina 6 en 7.



€5 voor je review!

Hoe plaats je een review en hoe registreer je deze?

Na aankoop van een deelnemend actieproduct nodigen wij je uit om het product te testen. Wanneer je er klaar voor 

bent, kun je een review plaatsen op BaByliss.com, de website van de retailer waar je het product hebt gekocht of een 

algemeen review platform. Ga voor het plaatsen van een review naar de webpagina van het desbetreffende product 

en deel je mening.

Bewaar vervolgens een bewijs van jouw geplaatste review (screenshot of foto) en upload deze wanneer je je aankoop 

registreert via het adres email babyliss_promo@conair.com.

Let op: Houd er rekening mee dat je review misschien niet direct zichtbaar is! Je geplaatste review moet namelijk in de meeste gevallen 

eerst door de websitebeheerders worden gevalideerd en dit kan enige tijd in beslag nemen. Wij adviseren je om eerst je review te plaatsen 

en daarna je aankoop te registreren. Je hebt dan alles bij de hand om € 5 te krijgen.

Jouw mening telt bij BaByliss! Schrijf een review over je gekochte actieproduct en krijg € 5 terug op je 

aankoop.



Actievoorwaarden 1/2

• Deze actie is alleen geldig op aankopen van de genoemde typenummers. 

• Deze actie is alleen geldig op aankopen gedaan in de periode 15 oktober t/m 31 december 2022.

• Deze actie is alleen geldig voor aankopen gedaan bij Cora & Di.

• Volledige online registratie dient uiterlijk 15 januari 2023 gedaan te worden voor deelname aan deze actie. Registreren kan alleen via de 

email babyliss_promo@conair.com.

• Aanbod voorbehouden aan consumenten die in België wonen. 

• Na goedkeuring krijg je binnen 4 weken het geschenk thuis. 

• Aanbieding geldig zolang de voorraad strekt. 

• Review deelname kan via BaByliss.be, de website van een wederverkoper of een algemeen review platform.

• Let op: alleen een screenshot van de daadwerkelijk geplaatste review op de webpagina is geldig. Een screenshot van het invulformulier 

of een ‘controleer je review’-pagina is niet geldig.

• Voorbehoud: een review moet gelinkt zijn aan een deelnemend actieproduct. Een review mag geen racistische, xenofobe, politieke of 

andere opmerkingen bevatten die geen verband hebben met het testen van het product. Als een review dit wel bevat, kom je niet in

aanmerking voor een beloning.

• Als je review niet wordt geaccepteerd door de websitebeheerders van de site waar je de review hebt achtergelaten, ontvang je geen 

beloning.

• Je mag maximaal drie actieproducten per persoon en maximaal drie reviews per persoon registreren.

• BaByliss behoudt zich het recht de actie tussentijds te wijzigen. 

• BaByliss behoudt zich het recht geen geschenk te sturen, indien je gebruikmaakt van je retourrecht.

• BaByliss is niet aansprakelijk voor enige vertraging of verhindering in de uitvoering van deze actie welke buiten haar macht ligt. 
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• Alleen volledige registraties worden in behandeling genomen. Onder een volledige registratie verstaat BaByliss:

o Een kopie BTW factuur (GEEN betaaloverzicht, bestelbevestiging of pakbon)

✓ Duidelijk leesbare btw-bon met vermelding van: winkel, datum aankoop en productnummer

o Voor- en achternaam, adres, e-mailadres, IBAN-nummer

o Review: een duidelijk leesbaar bewijs van de geplaatste review (screenshot of foto) + Een URL van de webpagina van het 

desbetreffende product

• Indien niet wordt voldaan aan bovenstaande punten, dan wordt de registratie afgekeurd. BaByliss is niet verplicht je hierover te

informeren. 

• Bij fraude of vermoedens van fraude behoudt BaByliss zich het recht om aangifte te doen en de beschikbare gegevens te delen met de 

bevoegde instanties.

• BaByliss adviseert je het originele aankoopbewijs te bewaren voor garantiedoeleinden.

• BaByliss zal jouw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan het uitvoeren van de cadeau actie. Tenzij je je hebt aangemeld 

voor de nieuwsbrief. BaByliss zal dan jouw emailadres gebruiken om de nieuwsbrief toe te sturen.


